
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2000. (IV. 07.) VKT számú 
 

r e n d e l e t e 
 

Újfehértó Város közmővelıdési  koncepciójáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város Képviselı-testület "A kulturális javak védelmérıl és a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: törvény) IV. része I-VII. fejezetének 73-100. §-a, - de különös 
tekintettel a IV. rész II. fejezetének 76-83. §.-ai - alapján az alábbiakban szabályozza a város 
kötelezı önkormányzati közmővelıdési feladatainak formáit, ellátásának módját és mértékét.  
 

ALAPELVEK 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a Képviselı-testület meghatározza Újfehértó kötelezı önkormányzati 
közmővelıdési feladatait és ezen keresztül biztosítsa a lakosság mővelıdési igényeinek 
törvényben elıírt feltételrendszerét és megalapozza a fejlesztési lehetıségeit.  
 

2. § 
 

A rendelet célja: 
 
a.) a közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet- és infrastruktúra biztosítása 
 
b.) a lakosság élet- és munkaképességének növelése 
 
c.) a munkanélküliség csökkentéséhez, felnıttoktatási és az iskolai képzést kiegészítı 
képességfejlesztı lehetıségek biztosítása, humán erıforrás fejlesztése 
 
d.) a település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus erısítése, hagyományırzı 
közösségek mőködésének segítése 
 
e.) a régi kulturális értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, kiállítások 
rendezése, kapcsolatok bıvítése a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a 
kulturális turizmus támogatása 
 
f.) az ifjúság kulturális életének, mővelıdési kezdeményezéseinek segítése, az idıskorú 
népesség közösségi életének támogatása, a civil közösségek kulturális kapcsolatainak 
erısítése, együttmőködésének ösztönzése 
 

3. § 
 

A kötelezı közmővelıdési feladatok ellátását saját kultúraközvetítı intézmények 
mőködtetésével, közmővelıdési megállapodás alapján egyéb fenntartású közmővelıdési és 



közgyőjteményi intézmények támogatásával, mővészeti- mővelıdési közösségek, társadalmi 
és egyéb szervezetek, kulturális vállalatok és vállalkozások számára nyújtott infrastrukturális 
és financionális segítségnyújtással, közösségi tér biztosításával végzi. 
 

 
A RENDELET HATÁLYA 

 
4. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed: 
 
a.) a közmővelıdésben résztvevı városi lakosságra 
 
b.) az önkormányzat által fenntartott és mőködtetett közmővelıdési és közgyőjteményi 
intézményekre 
 
c.) az egyéb közmővelıdési feladatokat is ellátó önkormányzati intézményekre 
 
d.) a nem önkormányzati fenntartású kultúraközvetítı intézményekre 
 
e.) a közmővelıdési folyamatokban résztvevı magánvállalkozásokra és vállalatokra  
 
f.) a különbözı mővelıdési- mővészeti közösségekre, közmővelıdési céllal is mőködı 
társadalmi szervezetekre, egyházakra, felekezetekre 
 
g.) a közösségi színterek mőködtetıire, fenntartóira 
 
h.) az önkormányzat illetékes szerveire (különös tekintettel az Oktatási, Mővelıdési és 
Ifjúsági Bizottságra és a Polgármesteri Hivatal oktatási és közmővelıdési tevékenységére) 
 
i.) mindenkire, aki a közmővelıdési tevékenységek megvalósulásában részt vesz 
 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÖZM ŐVELİDÉSI FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 

 
5. § 

 
/1/ Újfehértó Város Önkormányzata a város kulturális hagyományai és a lakosság mővelıdési 
szükségletei alapján kötelezıen ellátandó feladatként kívánja felvállalni a törvény 76. § (2) 
bekezdésben foglalt közmővelıdési formák teljes körét.  
 
/2/ az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget 
és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek megteremtése. 
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) Újfehértó polgárainak élet- és munkaképességének növelése érdekében a munkanélküliek 
számára átképzésben, szakmaszerzésben résztvevı szervezetek támogatását 
 



b.) az iskolai képzést kiegészítı lehetıségek közül nyelvi, számítástechnikai, 
képességfejlesztı, a továbbtanulást segítı, a felvételi elıkészítı, mőveltséget regeneráló és 
fejlesztı, környezeti nevelı tanfolyamok szervezését 
 
c.) a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztı alkalmak, tanfolyamok, fórumok szervezését és 
biztosítását 
 
/3/ A település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása 
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) a település kulturális közösségi értékeinek közismertté tételét, 
 
b.) a közösségi emlékezet gazdagítására, a kulturális élet eseményeit megörökítı 
dokumentumok győjtését, ırzését, közismertté tételét, kulturális információk cseréjét, helyi 
értékeket védı, gazdagító összefogások ösztönzését, 
 
c.) a lokálpatriotizmus elmélyítését, a szőkebb- tágabb régió értékeinek gyarapítását, 
megismertetését, azok közismertté tételét bel- és külföldön egyaránt,  
 
d.) Újfehértó város településtörténetének széles körő közismertté tételét,  
 
/4/ Az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 
elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása 
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez mővelıdési alkalmak, folyamatok biztosítását 
 
b.) az esztétikai élmények megéléséhez színházi elıadások, hangversenyek, koncertek, 
irodalmi estek, filmklubok, mővészeti kiállítások kínálatát 
 
c.) az eltérı korosztályok számára szórakozva- mővelıdı és szórakozási kultúrált lehetıségek 
biztosítását, mikroközösségek szervezıdésének segítését 
 
/5/ Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása, 
népmővészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához, ének-zene, tánc, népi 
iparmővészet, együttes tanfolyamok és kiállítások szervezését, infrastruktúrális és anyagi 
segítség nyújtását  
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) az amatır mővészeti csoportok, körök, klubok, társaságok, egyesületek, együttesek 
tartalmi munkájának szakmai segítését, anyagi és infrastrukturális támogatását, 
közmővelıdési színtér biztosítását 
 
b.) tanfolyamok, alkotómőhelyek és táborok kínálatát 
 



/6/ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése 
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) a különbözı életkorú, érték- és érdekrendszerő civil közösségek mővelıdési szándékainak 
támogatását 
 
b.) önigazgatási fórumok, vitaestek, találkozók szervezését, szolidáris akciók fogadását, 
különbözı civil közösségek közötti együttmőködés kezdeményezését, közösségi tér, agóra 
biztosítását 
 
c.) pályázati lehetıségekrıl közmővelıdési intézményben információk kínálata 
 
/7/ A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) a különbözı mővelıdési alkalmak kínálatát, együttmőködési lehetıségek szervezését a 
helyi közmővelıdés szereplıivel 
 
b.) az egymástól eltérı jellegő, tárgyú és mőfajú kulturális értékek találkozóinak segítését, 
közös programok, fórumok szervezésének ösztönzését 
 
c.) a kapcsolatépítést a közmővelıdés megyei, országos szervezeteivel, a határontúli 
magyarság mővelıdési közösségével, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, mővelıdési, 
mővészeti egyesületeivel 
 
/8/ A szabadidı kulturális eltöltéséhez a feltételek biztosítása 
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) szabadidı- sportos és kultúrált szórakozásra alkalmat adó önkormányzati intézményi 
infrastruktúra biztosítását, esztétikus és célszerő környezet kialakítását 
 
b.) különbözı korosztályok eltérı szórakozási és közösségi igényeihez alkalmazkodó kultúrált 
lehetıségek, alkalmak szervezését  
 
/9/ Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása 
 
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli: 
 
a.) a közmővelıdési intézményekben kulturális szolgáltatások és információk nyújtását, a 
mővelıdést szolgáló árucikkek forgalmazását 
 
b.) nyilvánosság megteremtését a helyi sajtón keresztül 
 
c.) közérdekő, közhasznú kiállítások rendezését, vándoroltatását, programok szervezését 
 
d.) a kulturális turizmus segítését 



 
e.) a lakosság különbözı, mővelıdési célú, illetve közösségi tér igényő programjának 
segítését, közmővelıdési színtér biztosítását 
 

A KÖZM ŐVELİDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEI 
 

6. § 
 

Az önkormányzat kötelezı közmővelıdési feladatait elsısorban saját fenntartású 
közmővelıdési és közgyőjteményi intézményein, továbbá egyéb szervezeteken keresztül 
végzi.  
 

A KÖTELEZ İ ÖNKORMÁNYZATI KÖZM ŐVELİDÉSI FELADATOKAT 
ELLÁTÓ KÖZM ŐVELİDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS KÖZGY ŐJTEMÉNYEK 

FENNTARTÁSI ÉS IRÁNYÍTÁSI FELADATAI 
 

7. § 
 

/1/ Az önkormányzat a törvény 68. és 78. §-ai alapján 
 
a.) meghatározza a közmővelıdési intézmények és közgyőjtemények feladatait és használati 
szabályzatát 
 
/2/ Kiadja az /1/ bekezdésében meghatározott intézmények alapító okiratát, jóváhagyja a 
szervezeti és mőködési szabályzatát, jóváhagyja éves költségvetését 
 
/3/ Jóváhagyja az intézmények fejlesztési tervét 
 
/4/ Országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértı közremőködésével értékeli a 
közgyőjtemények és közmővelıdési intézmények szakmai tevékenységét 
 
/5/ Ellátja az intézmények fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban 
meghatározott feladatokat 
 
/6/ Az intézmények fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszervezıdı 
közösségei megfelelı rendszerességgel és idıtartamban vehessék igénybe az intézmény 
szolgáltatásait 
 
/7/ Indokolt esetben engedélyezi a közmővelıdési intézmény más célra történı átmeneti 
igénybevételét 
 
/8/ Biztosítja az intézmények fenntartásához szükséges szervezeti, személyi szakképzettség és 
tárgyi feltételeket 
 
/9/ Különös figyelmet fordít az intézmények tartalmi munkájára - különös tekintettel a 
kötelezı feladatok ellátására - és éves beszámoló keretében értékeli azt.  
 
 
 

A KÖZM ŐVELİDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZAKEMBERIGÉNYEI 



 
8. § 

 
/1/ Az önkormányzat a törvény 93. és 95. §-aiban foglaltak alapján az e rendeletben 
meghatározott közmővelıdési feladatok ellátásához szükséges szakemberek számát - 
önkormányzati fenntartású költségvetési közmővelıdési intézményei és közgyőjteményei 
esetében - a Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a többször módosított 150/1992. (XI.20.) 
sz. Korm. rendelet, illetve a 2/1993. (I.30.) sz. MKM rendelet alapján szabja meg. 
 
/2/ Az /1/ bekezdésben szereplı intézmények munkatársainak létszámát a Képviselı-testület 
állapítja meg, és azt a kötelezıen ellátandó feladatokhoz igazodva az éves beszámolóval 
együtt áttekinti.  
 
 
 

9. §  
 

Az intézmények szakmai menedzsmentjének fejlesztése érdekében az önkormányzati 
fenntartású közmővelıdési intézményekben és a közgyőjteményben a teljes munkaidıben 
foglalkoztatott szakemberek hétévente szervezett szakmai továbbképzésben vesznek részt 120 
órás tanfolyam keretében, minimum 30 órás modulokban. 
 

10. § 
 

/1/ Újfehértó Város Képviselı-testülete jelen rendeletben vállalt közmővelıdési feladatainak 
érdekében épít az 5. §-ban szereplı valamennyi közmővelıdési tevékenységet végzı 
résztvevı segítségére és együttmőködésére. 
 
/2/ Újfehértó Város önkormányzata, közmővelıdési intézményei, közgyőjteményei és a 
rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati szervei közmővelıdési munkájuk során 
kapcsolatot tartanak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Közmővelıdési Intézete és Továbbképzı 
Központjával és együttmőködik a Közmővelıdési Tanáccsal. 
 

11. § 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                 j e g y z ı 

 
A rendeletet kihirdettem 2000. április 07-én. 
         dr. Mátyás B. Szabolcs 
          j e g y z ı 
 
 
 
 


